Weerstand, wat zijn daarvan
mogelijke oorzaken?

Meegaan in verandering
Leiderschap in verandering

Niet ieder teamlid staat direct te juichen bij het ingaan van een veranderproces. In de
meeste situaties vinden de teamleden wel verbinding met het veranderdoel, soms
is de verandering acceptabel, maar weerstand tegen de verandering komt ook voor.
Weerstand kan zich uiten in de teamgesprekken over de verandering, maar ook in
gedrag (bijvoorbeeld ja zeggen en nee doen).
Als procesbegeleider ga je in dit geval de dialoog aan met de betrokken collega om
de mogelijke oorzaken van weerstand te achterhalen. Voordat je dit gesprek gaat
voeren, is het raadzaam om jezelf ervan bewust te zijn dat achter elke voorkomende
vorm van weerstand altijd een reden schuilt.
Annemarie Mars (2006) heeft een ﬂink aantal mogelijke oorzaken van weerstand in
beeld gebracht aan de hand van een ijsberg en deze ingedeeld van naar makkelijk
en moeilijk te benoemen oorzaken.
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Oorzaken van weerstand onder en boven de oppervlakte.
Overgenomen uit Hoe krijg je ze mee? door A. Mars, 2006, Assen: Koninklijke
Van Gorcum.

www.5minutenspelletjes.nl

Het vierballenmodel
Het vierballenmodel van Marco de Witte (2013) is geen wetenschappelijk model,
maar meer een praktijktheorie. Het biedt een stevig fundament om systematischer
veranderingen te kunnen organiseren. De Witte bedoelt hiermee het inhoudelijk
en procesmatig uitlijnen van het organisatiekundige veranderidee: waarom
moet er worden veranderd en wat moet worden veranderd? De belofte die we
willen organiseren, wordt verbonden met de veranderkundige vraag hoe het
veranderproces moet worden vormgegeven: met wie gaan we die belofte realiseren
en hoe?
Het model stelt de volgende vier kernvragen centraal, die voor elke verandering in
samenhang met elkaar beantwoord moeten worden:
1. Waarom? Formuleren van de belofte op basis van actoren, factoren en ambitie.
2. Wat? Maken van het organisatiekundige ontwerp.
3. Hoe? Vormgeven van het veranderkundig proces door te laveren tussen push en
pull.
4. Wie? Ik! Wij! Identiﬁceren wie er bij het veranderen betrokken zijn.
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= het verander-proces

Het vierballenmodel.
Overgenomen uit Essenties van verandermanagement door M. de Witte,
J. Jonker en M.J. Vink, 2013, Amsterdam: Boom uitgevers.
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23 Backward design:

Backward design* is een ontwerpprincipe van Wiggins en McTighe dat in Nederland
het meest bekend is geworden voor het ontwikkelen van een curriculum of een
lessenserie. Het doel van dit ontwerpmodel is een vloeiende doorgaande leerlijn
realiseren naar het einde van een opleiding.
Het ontwerpprincipe is gebaseerd op een achterwaartse ontwerprichting, te starten
vanuit het beoogde eindresultaat, vaak een eindtoets of -examen. Het model blijkt
ook te passen voor ontwerpprocessen van andere onderwijsveranderingen.
Backward design kent drie fasen:
1.

Wat zijn de gewenste (leer)resultaten?

2.

Wat is de beste wijze om vast te stellen of de leerlingen de beoogde (leer)
doelen hebben behaald?

3.

Wat zijn de best passende leeractiviteiten (leerlingen) en instructielessen
(leraren)? Hierbij gaat het ook om leerinhouden, docentrollen en
onderwijsmaterialen.

* Wiggins, G. & McTighe, J. (2011). The Understanding by Design Guide to Creating High-Quality
Units. Alexandria: ASCD.
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